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Bijna 40 jaren is prof. dr. M.A. van ’t Hof werkzaam geweest
bij de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1967 begon hij
zijn loopbaan bij de Medische Statistische afdeling (MSA).
Hij promoveerde in 1977 te Nijmegen bij de hoogleraren
Van der Linden en Kowalski op het proefschrift ‘Some statistical and methodological aspects in the study of growth
and development’. Het promotieonderzoek vloeide voort
uit zijn betrokkenheid bij het Nijmeegse Groeionderzoek
van de afdeling Orthodontie. In 1992 werd hij universitair hoofddocent ‘Medische statistiek’ van de Faculteit der
Medische Wetenschappen.
Martin van ’t Hof was een begrip in de faculteit. Veel artsen en tandartsen heeft hij statistische en methodologische
ondersteuning bij hun promotieonderzoek gegeven. Zijn
inspanningen hebben geleid tot meer dan 200 publicaties en
meer dan 50 promoties. Ook buiten de faculteit begeleidde
hij onderzoek. Hij had hierbij een bijzondere interesse voor
onderzoek op het gebied van voeding. Vanuit deze interesse
werkte hij samen met de Universiteit van Wageningen en
was hij als statistisch adviseur verbonden aan het onderzoekscentrum van Nestlé in Lausanne.
Martin heeft tijdens zijn loopbaan een bijzonder liefde
voor tandheelkundig onderzoek ontwikkeld. Bij bijna alle
grote onderzoeksprojecten van Tandheelkunde Nijmegen
was hij betrokken, zoals het Nijmeegse Groeionderzoek,
het project Tandheelkundig Gezondheidsvoorlichting en
- Opvoeding, het Amalgaamproject en het Landelijk Epidemiologisch Onderzoek Tandheelkunde.
Van 1990 tot en met 1995 maakt hij deel uit van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Ook
na zijn aftreden bleef hij de vraagbaak van de redactie voor
alle statistische zaken. Per 1 december 1999 werd Martin
benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Methodologie
van tandheelkundig klinisch onderzoek bij het toenmalige cluster Tandheelkunde van de Faculteit der Medische
Wetenschappen in Nijmegen. De stichting Bevordering
Tandheelkundige Kennis, die gelieerd is aan het Nederlands
Tijdschrift voor Tandheelkunde, had het initiatief voor deze
bijzondere leerstoel genomen. Een benoeming die voortkwam uit alles wat zijn inzet voor de tandheelkunde in
Nederland heeft betekend en nog zou gaan betekenen. Het
laatste jaar van zijn dienstverband wilde hij voor tandheelkundestudenten een statistiekboek ‘Methoden en technieken voor tandheelkundig klinisch onderzoek’ schrijven,
waarin hij zijn kennis en ruime ervaring met tandheel-

kundig onderzoek wilde vastleggen. Martin genoot van het
geven van colleges aan studenten. Vanuit zijn ruime onderzoekservaring probeerde hij hen enthousiast voor statistiek
te krijgen. Een moeilijk opgave die hij met veel humor probeerde te realiseren. Een herseninfarct dat Martin in 2005
trof, verstoorde deze wens van het schrijven van een boek
abrupt. Op 3 juni 2009 is Martin van ’t Hof in een verpleeghuis in Rijswijk overleden.
Hoe zullen wij ons Martin van ’t Hof herinneren? Een
vriendelijk man, zeer gedreven in zijn werk. Een man waarvan zijn jasje en stropdas vol zaten met bordkrijt als hij
colleges had gegeven. Een man die zichtbaar genoot als de
analyses van het onderzoek controversiële resultaten opleverden. Dan veerde hij op en zei met een glimlach “Ja, meten
is eten”. Een man voor wie zijn werkkamer zijn koninkrijk
was. Omringd door stapels computeroutput was hij daar
altijd bezig achter zijn computer. Een man die het prachtig
en maatschappelijk zinvol vond om met en voor buitenlandse collega’s te werken. Daar wilde hij altijd tijd voor
vrijmaken. Een man bij wie de oorspronkelijke meestergezel-relatie vaak evolueerde naar een vriendschapsrelatie.
Martin van ’t Hof was een bijzondere man. Met humor,
pragmatisme en enthousiasme heeft hij een essentiële
bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het medisch en tandheelkundig onderzoek. Zijn naam vormde het kwaliteitskenmerk voor veel publicaties en dissertaties uit Nijmegen.
Voor vele medewerkers van de afdeling Tandheelkunde en
het Universitair Medisch Centrum St Radboud heeft hij
bijgedragen aan het fundament voor hun carrière. De
gehele tandheelkundige gemeenschap in Nijmegen is hem
hiervoor zeer dankbaar.
Martin van ’t Hof
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